
Welkom in de derde kleuterklas bij Dino Rino en 
juf Els. 



Onze dinoklas 

 Onze klas is ingedeeld in verschillende hoeken, elk met 
een ruim en gevarieerd aanbod aan materialen. Hierin 
kunnen de kleuters dagelijks naar hartenlust spelen, 
experimenteren en ontdekken. Er is een poppenhoek, 
een bouwhoek, een computerhoek, …                       

 Hoeken worden tijdens het jaar aangepast aan het 
thema. Thema de dokter: de poppenhoek wordt 
omgetoverd tot een slaapkamer om de zieke te 
verzorgen en de winkel tot een apotheek. 

 Door middel van een naamkaartje kiezen de kleuters 
voor een hoek die open is, hier gaan ze zelfstandig aan 
het werk. Het aantal kleuters per hoek is beperkt. 

 



We beginnen de dag in de onthaalhoek, waar we samen met Dino Rino het 

ochtendlied zingen. Er wordt een ‘kindje van de dag’ gekozen door de knijper 

een stapje verder te plaatsen op de lijst.  

Het ‘kindje van de dag’ heeft vandaag een drukke dag voor de boeg. Hij telt 

hoeveel kleuters er die dag in de klas zijn en hij overloopt de verschillende 

kalenders. Hij verplaatst de dino op de juiste dag en we zeggen ons versje van 

de dagen van de week op. We bespreken welke dag het gisteren was en welke 

morgen.  Hij trekt een briefje van de scheurkalender, plaatst een popje in de 

maandkalender en zoekt de juiste picto bij het weer. Ook de seizoenen komen 

aan bod. 

We steken ons kaarsje aan voor een godsdienstmoment. Dit kan een gebed 

zijn, een gesprek, een verhaal, een liedje, een knutselactiviteit. 

Het ‘kindje van de dag’ mag die dag vooraan in de rij staan, als eerste een 

hoekje kiezen, als eerste aanbod komen bij een activiteit. 

In de kring komen we ook samen voor gezamenlijke activiteiten (plezier 

hebben in taalspelletjes, luisteren naar verhalen, samen zingen, verhaal 

dramatiseren, kennismaken met rekenbegrippen). 

  



Computerhoek.  

Leren werken met de muis (slepen 
en klikken). 
 

Boekenhoek.  

De boekenhoek is een meer rustige 
hoek in de klas. Er worden boeken 
aangeboden die met het klasthema te 
maken hebben, ook willen we hun 
interesse opwekken voor het 
geschreven woord. 

Een bezoekje aan de boekenhoek 
brengt een bepaalde 
verantwoordelijkheid met zich mee, 
zo leren ze dat boeken vrij fragiel zijn 
en we ze daarom ook met de nodige 
zorg moeten behandelen. 

 



Letter- en cijferhoek.  

Spelenderwijs kennismaken met letters en cijfers.    

-verschillende soorten letters: magneetletters, letterstempels.                                             

-letterdozen (1 letter centraal en voorwerpen erbij plaatsen waarvan de naam 

met die letter begint)                                                                                                                           

-op zoek gaan naar rijmwoorden. Rijmkaarten: welk voorwerp rijmt op peer?                                                                                  

-aantal lettergrepen in een woord                                                                                                     

-verschillende spelletjes: letterdomino, lettermemory          

-hoeveelheden vergelijken (evenveel, minder, meer)                                                                                                                                                                    
-weegspelletjes met een weegschaal: zware en lichte voorwerpen                                                                                                                          
-telboekjes                                                                                                                                                                        
-bakjes met stippen en getallen: voorwerpen sorteren in de bakjes                                                                    
-voorwerpen ordenen volgens vorm, grootte                                                                                                    
-ruimtelijke begrippen zoals op, onder, tussen.  



Bouwhoek en klein constructiemateriaal.  

Bouw- en constructiemateriaal met bijhorende 
opdrachtkaarten. Ook zijn er diertjes, auto’s en natuurlijk 
dinosaurussen aanwezig. Materialen voor de fijne motoriek: 
parels rijgen, rijgkaarten. 

In onze hoek is er plaats om werkjes uit te stallen. Zo kunnen 
de bouwwerken bewonderd worden of kan er op een volgend 
moment verder aan gebouwd worden. 

Bouwen en construeren ontwikkelen bij kinderen een groot 
aantal belangrijke vaardigheden: de fijne motoriek, 
rekenvaardigheden (tellen, meten, schatten), ruimtelijke 
begrippen (op, onder, tussen). Maar ook leren samenwerken, 
delen en problemen oplossen komen aan bod. 

 



Poppenhoek en winkel.  

De poppenhoek is een gezellige, afgesloten hoek. Hier kunnen de kleuters 
situaties naspelen, een hoek waarin rollenspel erg belangrijk is. 

In de winkel leren ze dat ze dingen kunnen kopen en dat deze dingen geld 
kosten. 

In de poppenhoek zijn er ook themadozen. De dozen zijn gevuld met 
voorwerpen rond een bepaald thema. De doos ‘verjaardag vieren’ bevat 
een uitnodiging, slingers, een speelgoedtaart, … De kleuters kunnen kiezen 
met welke doos ze willen spelen.  

 



De knutsel- en 
schilderhoek. 
 
Hier exploreren de kleuters met 
klei, plasticine en andere materialen.  

Naast het verwerven van technische 
vaardigheden ligt de nadruk hier ook 
op creatieve, vrije expressie. 

 

 



Puzzelkast en gezelschapsspelletjes 
 
In de puzzelkast zitten er puzzels van verschillende niveaus (1, 2 of 3 bolletjes). 
Puzzels stimuleren de fijne motoriek, het inzicht en de oog- en 
handcoördinatie. 
Als een kleuter een puzzel gemaakt heeft, mag hij bij zijn naam een 
puzzelstukje kleuren. 

 
 



Rino-klusjes 

(contractwerk) 

 
Dit zijn leuke, speelse taken binnen het thema van de 

week die de kleuters zelf leren plannen en uitvoeren 

in de klas binnen een bepaalde tijdspanne. Nadat een 

taak is afgewerkt, kleuren de kleuters een lachend of 

verdrietig gezichtje en ze duiden ook aan op welke 

dag ze de taak maakten. 

 

Het contractwerk bevat niet alleen opdrachten, maar 

ook activiteiten. Hiermee wil ik de kleuters warm 

maken om in verschillende hoeken te spelen, waar ze 

voordien uit zichzelf niet voor zouden kiezen. 

 



In de voormiddag eten we elke dag fruit, groente of een gezonde boterham 

als tussendoortje. Een gezond tussendoortje wordt natuurlijk beloond met 

een stempel op hun fruitkaart.  

We drinken enkel water of melk. De drinkbus kan bijgevuld worden aan de 

kraan. 

Verjaardag vieren 
Enkele dagen voor zijn/haar verjaardag zal je kind de verjaardagstas mee naar huis krijgen. Alle nodige 
informatie zit in de tas en in het verjaardagsboek. Op de dag zelf brengt de jarige de tas mee en staat 
hij/zij de hele dag in de belangstelling. We spraken met de hele school af om geen individuele pakjes 
meer uit te delen. Wie het wenst, kan iets meegeven om het feest in de klas gezelliger te maken. Bijv. een 
cake, drank of koekjes, …  



Juf Caro 

 Juf Caro zal de bewegingslessen 
verzorgen. Deze gaan door op 
dinsdag en donderdag, buiten of in 
de turnzaal. 

 Er moet geen speciale kledij 
gekocht worden. 

 



Juf Caro 

 Juf Caro is de zorg-juf en zij helpt ons bij grote en kleine zorgen. Zij geeft extra zorg aan kleuters 
die extra oefenkansen kunnen gebruiken om te groeien in hun ontwikkeling. Alle kleuters zijn er 
welkom, want zij biedt heel wat leuke, speelse leeractiviteiten. Er zijn ook kleuters die extra 
uitdaging kunnen gebruiken. 

 Deze hulp op maat kan zowel in de klas, in een klein groepje als individueel worden aangeboden. 
Op regelmatige basis wordt er geëvalueerd en besproken wat al goed gaat of waar nog extra 
ondersteuning nodig is. 

 Omdat wij samen met u zorg dragen voor de ontwikkeling van uw kind, zullen wij u tijdig op de 
hoogte brengen van onze zorgen op school. Het is belangrijk dat ouders en school goed kunnen 
samenwerken en dat kan alleen door open te communiceren. 

 Juf Caro geeft ook schrijfdans aan onze klas. Hierbij oefenen kleuters de motoriek die nodig is om 
vlot te schrijven. In verschillende thema's wordt er getekend op muziek en daarbij telt niet het 
eindresultaat maar het proces van repetitief bewegingen uitvoeren. 

 Ook in onze klas besteden we veel aandacht aan de schrijfmotoriek en de juiste pengreep. 



Juf Marleen 

 Onze zorgcoördinator juf Marleen staat steeds voor jullie klaar. Zij is een aanspreekpunt. Zij zorgt voor 
kinderen, leerkrachten en school. En zij doet er alles aan om leerkrachten, kinderen, ouders en de hele 
school te verbinden in één warm hart. 



Leerplicht 

Sinds 1 september 2020 geldt dat elk kind in België leerplichtig is op de leeftijd van 5 jaar. Alle 

kinderen moeten dus leren vanaf 5 jaar.  

  

Vereiste aanwezigheden:  

Voor een 5-jarige kleuter:  

aantal dagen aanwezigheid: jouw kind moet van de overheid gedurende 290 halve lesdagen 

op school aanwezig zijn.  

afwezigheden wettigen: als school kunnen wij beslissen of een afwezigheid van een  

5-jarige kleuter aanvaardbaar is of niet.  

Breng ons steeds op de hoogte van een afwezigheid en bezorg ons een handgeschreven 

briefje ter staving van de afwezigheid van je kind. 

  

 



Leerplicht 

Voor een 6-jarige (of ouder):  

aantal dagen aanwezigheid: kinderen die al 6 of 7 jaar zijn in ons kleuteronderwijs, moeten elke dag 

aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid. 

 
afwezigheid wettigen: wettig elke afwezigheid van je 6 of 7-jarige kleuter. Dit kan je door het 

invullen van een ziektebriefje uit bijlage (max 4 per schooljaar voor maximum 3 opeenvolgende 

kalenderdagen) of door middel van een doktersattest.  

  

De afwezigheidsgegevens van jouw kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die 

onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook 

de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind effectief 

kleuteronderwijs volgde.  

 



Varia 

Dubbele briefjes. Ouders die omwille van een scheiding of andere persoonlijke reden, de briefjes met informatie 
één keer voor mama en één keer voor papa willen ontvangen, mogen mij dat altijd laten weten. 

Luizen. Ontdek je bij je kleuter luizen, breng mij er dan liefst zo vlug mogelijk van op de hoogte. Zo kunnen 
andere ouders worden gewaarschuwd en is de kans op een ware “epidemie” kleiner. Luizen hebben is geen 
schande ... het niet behandelen of verzwijgen van het probleem wel! 

 

Medicatie. Kleuters die op school medicatie moeten krijgen, geven hun goed afgesloten medicatie aan de juf. 
Het is tevens verplicht om een gehandtekend briefje met de omschrijving en de juiste dosis van de medicatie aan 
de juf te bezorgen. Zo hopen we op een veilige manier met medicatie om te gaan. Dank voor de medewerking. 

Kleuters vroeger van school komen halen. Kleuters die om één of andere reden vroeger dan het 
normale schooluur worden opgehaald, dienen een schriftelijk bewijsje af te geven op de dag dat ze 
de school vroeger zullen verlaten. 

 



Contact 

 In november en mei is er een algemeen oudercontact, maar ook doorheen het schooljaar ben ik altijd te bereiken. Een 
korte vraag kan vóór of na schooltijd. Wil je liever iets uitgebreider horen hoe het in de klas met je kind is gesteld of maak 
je je zorgen, dan spreken we beter eens af op een moment dat voor beiden past. Zo kunnen we op een rustige manier een 
goede “babbel” hebben. Ik ben te bereiken op volgende nummers en e-mail: 

 Op school: 052/216552   Gsm (privé): 0476/23.98.48  E-mail: Els.Henderickx@romerocollege.be 

 Ik hoop dat we er samen een prachtig jaar van kunnen maken zodat je kleuter een zorgeloze, fijne en leerrijke kleutertijd 
mag beleven!!! 




